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Sammanfattning 
 

Ambulanssjuksköterskan arbetar idag i stressiga, krävande miljöer och ska då fatta snabba, 

korrekta beslut som kan vara livsavgörande för en svårt sjuk patient. Om en individ upplever 

att dennes yrkessituation inte kan kontrolleras eller hanteras kan personen till slut reagera med 

uppgivenhet, detta är en definition av långvarig stress. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur litteraturen identifierar och beskriver 

upplevelser av stress hos ambulanssjuksköterskor och vilka preventiva interventioner som 

finns idag för att hantera ambulanssjuksköterskans stress i samband med traumatiska möten 

av svårt sjuka patienter.  

Metoden för studien var en deskriptiv litteraturstudie där artiklar hämtades via Google 

Scholar, Medline via PubMed och Cinahl.  

 

Resultatet av denna studie visade att det i de flesta fall saknas en strategi för att möta den 

yrkesrelaterade stress som ambulanssjuksköterskor utsätts för. För att kunna upptäcka och 

undvika symtom på stress behövs mer preventiva interventioner och uppföljningar före eller i 

direkt anslutning till en kritisk händelse. Det behövs mer forskning i ämnet och fåtalet artiklar 

uppvisar förslag angående djupgående hjälpmedel för stresshantering och stressrelaterade 

sjukdomar.  

 
Slutsats Att ambulanssjuksköterskan i sitt arbete upplever stress och är tvungen att hantera 

den är ett faktum. För att komma åt detta problem behövs både engagemang och preventiva 

strategier av arbetsgivare för att stötta ambulanssjuksköterskan i hanteringen av 

stressupplevda situationer.  

 

Nyckelord  

Intervention, Stress, Prehospital, Paramedics, Children, Coping styles  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
The paramedic nurse today works in stressful, demanding conditions, and is constantly forced 

to make quick, correct decisions vital for a critically ill patient. Should an individual 

experience a work environment, which cannot be handled or controlled, the ultimate reaction 

is one of complete resignation. This is a symptom of prolonged stress. 

The purpose of this study is to examine how scholarly literature identifies and describes stress 

experiences among paramedic nurses. It also aims to evaluate the means of preventive 

interventions currently available to manage stress symptoms arising from traumatic 

encounters with severely ill patients. 

Method: This study is a literature review based on scientific articles collected from Google 

Scholar, Medline via Pubmed, and Cinahl. 

 

The outcome of this study showed that, in most cases, there is a lack of means to meet the 

work-related stress that paramedic nurses are exposed to. In order to detect and avoid stress 

symptoms, more preventive interventions and monitoring are needed – both before and 

directly following critical situations. In the academic literature examined, the need for further 

research within this field is obvious, but there are few suggestions of any long-term 

preventive conclusions against stress and stress-related diseases. 

 

Conclusion: Paramedics experience stress in their work and are forced to successfully cope 

with it. Employers have to take action to actively engage in these issues, and provide 

strategies to support the paramedic nurse in managing stressful situations.  
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1. Introduktion 

1.1 Ambulanssjuksköterskans kompetens  

Från 1990-talets början diskuteras kompetens och krav på de som arbetar inom 

ambulanssjukvården (Suserud & Svensson, 2009). Detta utgör början till en 

kompetenshöjning som sedermera mynnar ut till ett krav; att minst en legitimerad personal 

skall finnas per ambulans (SOFS, 2005:24) Ambulanssjuksköterskan arbetar idag i stressiga, 

krävande miljöer och ska då kunna fatta snabba och korrekta beslut som kan vara 

livsavgörande för en svårt sjuk patient (Gunnarsson & Warren-Stomberg, 2008). Svensk 

ambulanssjukvård utvecklas, är den del inom akutsjukvård som utvecklas progressivt, och i 

dag klarar ambulanssjukvården i Sverige av att bedriva högkvalitativ vård för svårt sjuka 

patienter (Suserud & Svensson, 2009). Specialistkompetensen inom svensk ambulanssjukvård 

är av olika slag, den vanligaste är en specialistsjuksköterskekompetens med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Kompetensen hos specialistsjuksköterskan regleras enligt Riksföreningen 

för ambulanssjuksköterskor (2012) genom Socialstyrelsens krav på ändamålsenlig och 

professionell/kunskapsbaserad hälso-sjukvård.  

Värdegrunden för sjuksköterskor baseras på ICN:s fyra element vilka behandlar 

sjuksköterskans förhållande till allmänheten, yrkesutövningen, dess profession och hur de 

förhåller sig till medarbetare. Den etiska koden, framtagen för att vara en vägledning i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete, skall vara ett ledljus för sjuksköterskans i de behov 

patienterna har socialt, psykosocialt och somatiskt och även vara utvecklande för 

yrkesutövningen och samarbetet i vården. ICN:s (Internationell Council of Nursing) etiska 

kod är meningen att vara en referens för sjuksköterskans etiska handlande och är därför ett 

levande dokument som skall diskuteras och förstås av studenter och sjuksköterskor 

(Internationell Council of Nursing, 2007). 

Internutbildning för ambulanssjuksköterskor är vanligt förekommande med t.ex. utbildning i  

Avancerad Hjärt-Lungräddning (A-HLR) men även längre utbildningar i Advanced Medical 

Life Support (AMLS), PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) och Prehospital 

Sjukvårdsledning (PS). Dessa kurser har som syfte att ge ett välfungerande och 

trygghetsunderlag för specialistsjuksköterskan. Detta för att kunna bedöma och behandla 

patienter som kan vara av kritisk karaktär men även vid behandling av mindre kritiska 

patienter (TILDA utbildningsprogram 2014).  
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Enligt en studie av Gentil, Ramos och Whitaker (2008) framkommer att, hos de 

sjuksköterskor som arbetar prehospitalt, krävs fördjupade kunskaper både praktiskt/teoretiskt 

och en stor yrkesskicklighet som är anpassad för att klara de arbetsmoment där det krävs 

snabba medicinska inriktningsbeslut. I en studie där barn vårdas prehospitalt, visar resultaten 

att den låga frekvensen av akut omhändertagande gör att barn inte får samma högkvalificerade 

vård som de erhåller på en klinik där omhändertagandet är mer frekventerat. Där är den 

omhändertagande personalen mer van att hantera akut sjuka barn på grund av ett högre 

patientflöde (O´Keeffe, Mason, Bradburn & Iheozor-Ejiofor, 2011).  

 

Den känsla av otillräcklighet, vid ett omhändertagande av ett sjukt barn, kan i en del fall vara 

relaterat till den personliga situationen som personalen befinner sig i, de kan ha egna barn 

vilka de jämför situationen med eller att den kollega de åker med är oerfaren och inte är så 

samspelt som de skulle önska. De kan dessutom känna att de inte räcker till i 

omhändertagandet på grund av en otillräcklig kunskap om barns behandling (Cushman et.al. 

2010; Svensson & Fridlund 2008). Även Falk & Lindström (2012) skriver att brister i 

omhändertagandet kan bero på detta sista fenomen. Cottrell et.al. (2014) menar att omgivande 

faktorer har stor betydelse. Negativa känslor i samband med situationer som uppstår, kan 

orsakas av materiella brister eller en okunskap i omhändertagande, vilket även Seid, Ramaiah 

& Grabinsky (2012) och Nordén, Hult och Engström (2014) anger som orsaker i sina artiklar 

om prehospitalt omhändertagande av barn.  

 

Den stora faran, enligt Kaufman, Laschat och Wappler (2012), är de felbehandlingar som 

utgörs av läkemedelsadministrering till barn, där överdosering på grund av okunskap kan vara 

livshotande och de efterlyser i sin reviewartikel bättre interventioner för 

läkemedelsbehandling.  

 

Inom utryckningsyrken, med överrepresentation av män, råder en ”machokultur” där det finns 

en ovilja eller osäkerhet att söka professionellt psykologiskt stöd vid traumatiska upplevelser 

när de känner en otillräcklighet antingen före eller efter uppdraget. På grund av denna kultur 

har de, enligt Skogstad, Skorstad, Lie, Conradi och Weisæth (2013), svårt att uttrycka känslor 

och svagheter i arbetsgruppen  
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1.2 Stress 

Fysiologiska effekter av stress. 

Om en individ upplever att dennes yrkessituation inte kan kontrolleras eller hanteras så kan 

personen tillslut reagera med uppgivenhet, detta är en definition av långvarig stress. När en 

individ utsätt för långvarig stress så kommer kroppen att svara med ett ökat påslag av 

stresshormoner och då kommer livsavgörande återhämtning och uppbyggnad av kroppen på 

flera nivåer att avta. 

 

Långvarig stress har skadlig och allvarlig effekt på hjärta och kärlsystem men även på de inre 

organen i kroppen. Den långvariga stressen kan bidra till arterioskleros men också en ökad 

risk för diabetes eller depression. En tilltagande risk för infektioner är även kopplat till detta. 

En definition av stress är att det fysiologiskt - hormonella anpassningsreaktionerna i kroppens 

hela organsystem orsakas av icke hanterbar mental och fysisk påfrestning (Åkerstedt & 

Theorell 2002). 

 

Gunnarsson (2001) beskriver att ur ett kroppsligt fysiologiskt perspektiv sker, när en person 

utsätts för stress, en påverkan i de delar av hjärnan som hanterar upplevelser, känslor samt en 

frustrationsupplevelse hos den drabbade. Hypotalamus har definierats som ett stresscentrum 

och vid stresspåslag har i uppgift att utsöndra hormonet ACTH (Adrenokortikotropt hormon). 

ACTH stimulerar i sin tur binjurebarken till att utsöndra kortison. När kroppen under en 

längre tid får högre kortisolnivåer än normalt, finns det risk för akuta tillstånd som förhöjt 

blodsocker, ulcus, åderförkalkning, hypertoni samt risk för skador på hippocampus.  

Prolaktin är också ett stresskänsligt hormon som utsöndras via hypofysen. Både prolaktin och 

kortison har uppmätts i högre mängder hos personer som har krävande och omvälvande 

arbetssituationer (Åkerstedt & Theorell 2002). 

 

Rosmond, Dallman och Björntorp (1998), har i sin studie påvisat att vid långtidsexponering 

av stress uppvisas en mätbar påverkan på hela det neuroendokrina systemet. De har även visat 

att i det initiala stresstillståndet stiger kortisolproduktionen men efter en längre tids 

exponering sjunker kortisolvärdena och hamnar på nivåer som är långt under det normala för 

den drabbade. Vid exponering av långvarig stress så upptäcks också att en nedreglering av 

receptorer i hjärnan, som normalt ska styra produktionen och insöndringen via binjurebarken, 

minskar. Vilket i sin tur leder till allvarliga eller dödliga medicinska tillstånd i förlängningen 

när inte binjurebarken frisätter kortison.  
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Sedan tidigt 1950-tal har flertalet studier genomförts som visar hur stress negativt påverkar 

den enskilda individen och den symtombild som uppstår. Ökad ohälsa kan ses hos de som inte 

får hjälp professionellt utan använder sig av dåliga copingstrategier. Detta ger en negativ 

spiral i destruktivt leverne såsom alkoholmissbruk, tobaksmissbruk och eller ökad fetma 

relaterat till dåliga matvanor (Levi 2002).   

 

Lazarus och Folkman (1984) har utvecklat en stresshanteringsmodell, från vilken han 

definierat den psykologiska stress som uppkommer vid ett speciellt förhållande mellan 

personen och den omvärld som av personen kan ses vara påfrestande eller överskrida 

individens resurser och som i förlängningen kan äventyra individens välbefinnande. Det 

centrala i detta samspel är personens tolkning av rådande situation och hur detta kognitivt 

bedöms. Enligt denna teori så kommer stressreaktionen att utlösas både vid en faktisk stress 

men även när personen kan förvänta sig en hotande situation. 

 

Miljö är ett av de vårdvetenskapliga begrepp som kan appliceras på krissituationer i 

traumatiska miljöer men då inte från patientens perspektiv utan på ambulanssjuksköterskan 

och dess ogynnsamma miljö där en obekant eller stressande situation uppstår. I förlängningen 

kan detta medföra att ambulanssjuksköterskans omvårdnadshandlingar inte är tillfyllest och 

att den sjuke inte får den behandling som är relevant för situationen (föreläsning C. Fröjd 

2013).  

 

Sundström och Dahlberg (2012) anser att den mellanmänskliga relationen växer i mötet, 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och kunskapen om patientens behov förbättras med 

den tillit som skapas mellan patient/sjuksköterska. 

1.3 Problemformulering  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) uppkommer stress vid ett speciellt förhållande mellan 

personen och den omvärld som av personen kan ses vara påfrestande eller överskrida 

individens resurser, vilket i förlängningen kan äventyra individens välbefinnande. Hur 

identifierar och beskriver litteraturen ambulanssjuksköterskors upplevelse av stress och vilka 

preventiva interventioner finns idag för att minska stressen och utveckling av PTSD för 

ambulanssjuksköterskor i mötet med svårt sjuka patienter? 
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1.4 Syfte 

Att studera hur litteraturen beskriver upplevelse av stress hos ambulanssjuksköterskor och 

vilka preventiva interventioner som finns idag för att hantera ambulanssjuksköterskans stress i 

samband med traumatiska möten med svårt sjuka patienter. 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 

2008). 

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar söktes via Uppsala Universitets hemsida www.uu.se/studentportalen 

där bibliotekets sökresurser användes med följande sökmotorer; PubMed och Cinahl.  

Artiklar söktes också i Google Scholar, http://scholar.google.se/schhp?hl=sv 

 

2.3 Sökord 

Artiklar söktes med MeSh-termer vilka kommer att förevisas i Tabell 1. 

 

2.4 Sökstrategi samt urvals/exlusionskriterier 

Under perioden januari-april 2014 söktes artiklar i tre sökmotorer, Google Scholar, Medline 

via PubMed och Cinahl. De artiklar som hittades på Google Scholar och var avgiftsbelagda 

kunde laddas ner från Studentportalen. 22 artiklar bedömdes lämpade och togs med i 

granskningen varav 4 exkluderades då de var kvalitativa studier eller Reviewartiklar. De arton 

artiklar som användes återfinns i resultatet och dessa skulle vara vetenskapligt granskade 

interventionsstudier, utgivna på engelska och inte äldre än tio år. Endast primärpublikationer 

med kvantitativ ansats användes i resultatet, artiklar vilka hade kvalitativ ansats eller var 

Reviewartiklar exkluderades. Vidare var artiklar som belagts med avgift, och inte kunde 

hämtas via Uppsala Universitet, inte aktuella i studien och exkluderades. 

 

Efter artikelsökningen läste båda författarna enskilt abstrakten i artiklarna och gjorde en 

bedömning om artiklarna var lämpade för studien. Efter en sambedömning gjordes en 

exkludering av de artiklar som inte svarade mot syfte/frågeställning och ersattes med artiklar 

http://www.uu.se/studentportalen
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som hade relevans för studien. Artiklar som inte handlar om sjukvårdspersonal exkluderades. 

Sökstrategin redovisas nedan i Tabell 1. 

 

 Tabell 1.  

  

Sökmotor/databas Sökord Träffar i antal Använda källor 

PubMed Stress AND prehospital 102 2 

 Stress AND paramedics  AND 

intervention 

82 3 

 Stress AND paramedics AND 

Children  

62 1 

 Stress AND intervention AND 

coping strategies 

537 4 

Google Scolar  Intervention AND prehospital 

AND stress AND children 

AND coping styles 

335 6 

 

 

2.5 Analysmetod 

Utvalda artiklar genomlästes enskilt för att få en överblick över resultaten. Artiklarnas 

studerades noggrant och kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtevanis (2006) 

protokoll för kvalitetsvärdering Även detta moment gjordes separat för att få en objektiv 

bedömning av artiklarna som sedan jämfördes. Låg kvalitet exkluderades och även artiklar 

vars resultat inte besvarade litteraturstudiens frågeställning exkluderades. Artiklar med hög, 

medelhög och medel kvalitet analyserades och sammanställdes i en artikeltabell som 

innehåller artikel, författare, design, metod och analysmetod. Resultatanalysen resulterade i 

olika rubriker som presenterades i löpande text. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Inga patienter eller personal har observerats eller intervjuats i denna studie. Författarna ansåg 

därför att inga etiska prövningar behövde göras. De artiklar som togs med i resultatet bör ha 

blivit noggrant kontrollerade med avseende av etiska överväganden från berörda etiska 

kommittéer (http://www.codex.vr.se). De artiklar som efter kvalitetsgranskning inte hade 

genomgått etisk prövning värderades med en lägre kvalitet enligt Willman, et.al. (2006) 

bedömningsprotokoll. 

http://www.codex.vr.se/
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3. Resultat. Resultatet presenteras i tabellerna 2 och 3 samt i löpande text utifrån 

rubrikerna stress och intervention/copingstrategier.  

 

Tabell 2. Sammanställning av utvalda artiklar 

För- 

fattare 

och publ. 

år 

 

Titel Design Under- 

söknings-

grupp 

Data-

insamlings-

metod 

Data- 

analys 

metod 

Kvalitets 

värdering 

enl.  

Willman 

Stoltz & 

Bahtse-

vani 

(2006) 

Courtney 

et.al. 

(2013) 

Caring for the 

country: fatigue, 

sleep and 

mental health in 

Australian rural 

paramedic shift 

workers 

Kvantitativ 

studie 

150 st 

Para-

medics 

Enkätstudie Modifierad 

Standard 

Shiftwork 

Index 

(SSI) 

HÖG 

10p 

 

 

Donnely 

et.al.  

(2013) 

Development of 

a critical 

incident stress 

inventory for 

emergency 

medical services 

Kvantitativ/ 

kvalitativ 

tvär- 

vetenskaplig 

studie 

1633 

EMS-

personal 

Enkät/observa

-tionsstudie 

CIHQ 

(Weiss 

et.al. 

(2010) 

PCL  

(Weathers 

et.al. 1993) 

HÖG  

11p 

Fleichman 

et.al. 

(2011) 

 

Pediatric 

educational 

needs 

assessment for 

urban and rural 

emergency 

medical 

technicians 

Kvantitativ 

studie 

313 

tillfrågade. 

219 

svarade på 

studien 

Enkätstudie Fisher´s 

exact test, 

CHI 2-test 

HÖG 

12p 

Halpern 

et.al. 

(2012) 

Attachement 

Insecurity, 

Responses to 

critical incidents 

distress, and 

current 

emotional 

symtoms in 

ambulance 

workers 

Kvantitativ 

studie 

243 

personal  

inom 

ambulans- 

sjukvård 

Webbaserad 

enkätstudie 

The 

relation-

ship scales 

question-

naire 

(RSC) 

MEDEL 

9p 

Halpern 

et.al. 

(2012) 

Identifying, 

describing, and 

expressing 

emotions after 

critical incidents 

in paramedics 

Kvantitativ 

studie 

243 

paramedics 

Webbaserad 

enkätstudie 

Toronto 

Alexi-

thymia 

Scale 

(TAS-20) 

HÖG 

10p 

 

Holland 

(2011) 

The dangers of 

detrimental 

coping in 

emergency 

medical services 

Kvantitativ 

studie 

183 EMS 

profession

ells deltog 

I studien 

Enkätstudie BDQ, 

GHQ-28, 

WOC 

HÖG 

12p 
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Klasan 

et.al. 

(2013) 

Predictors of 

lower work 

ability among 

emergency 

medicin 

empoyees: The 

Croation 

experience 

Kvantitativ 

studie 

125 

deltagare 

39 läkare 

38 

sjuksköt-

erskor, 48 

ambulans- 

sjuk-

vårdare  

Enkät- 

studie 

WHOQOL

-BREF 

HÖG 

12p 

Lammers 

et.al 

(2012) 

Root causes of 

errors in a 

simulated 

prehospital 

pediatric 

emergency  

Kvantitativ/ 

kvalitativ 

tvär- 

vetenskaplig 

studie 

90 st  Para- 

medics på 

skiftande 

utbildnings

nivå 

Enkät/ 

observations- 

studie som 

presenteras i 

tematisk 

kvalitativ form 

COREQ 

enl. 

Tong 

et.al 

(2007) 

HÖG 

11p 

Macnab 

et.al. 

(2004) 

Randomized 

controlled trial 

of three levels 

of critical stress 

intervention 

RCT studie, 

kvantitativ 

ansats 

Paramedic

s och 

EMT:s 

Kanada 

Enkätstudie Quattro 

Pro V.8 

MEDEL 

8p 

Mishra 

et.al. 

(2010) 

 

 

Trauma 

exposure and 

symptoms of 

post traumatic 

stress disorder 

in emergency 

medical services 

personnel på 

Hawaii 

Kvantitativ 

studie 

105 av 220 

tillfrågade 

EMS-

personal 

svarade på 

en enkät 

Enkätstudie  

 

PTSD 

Checklist 

Civilian 

version 

HÖG 

10p 

Müller- 

Leonhardt 

et.al. 

(2014) 

Critical incident 

stress 

management 

(CISM) in 

complex 

system: Cultural 

adaption and 

safety impact in 

health care 

Kvantitativ 

studie 

Ett 

regionalt 

sjukhus 

(EHC) i 

Tyskland 

där olika 

led i 

organisatio

nen fick 

svara  

Explorativ 

enkätstudie 

med semi-

strukturerade 

frågor enl 

Vogt 

et.al.(2007 

a.b.) 

SPSS HÖG 

12p 

 

Okada 

et.al. 

(2005) 

 

 

Occupational 

stress among  

japanese 

emergency 

medical 

technicians: 

Hyogo 

prefecture 

Kvantitativ 

studie 

2017 

tillfrågade 

EMT:s 

varav 1551 

svarade på 

formuläret 

Enkätstudie SPSS HÖG 

12p 

Paterson 

et.al. 

(2014) 

 

What 

paramedics 

think about 

when they think 

about fatigue: 

contributing 

factors 

Kvantitativ/ 

kvalitativ 

studie 

107 Para- 

medics 

Enkätstudie Enligt 

Thomas 

(2006) 

HÖG 

11p 
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Pirallo 

et.al. 

(2012) 

 

 

The prevalence 

of sleep 

problems in 

emergency 

medical 

technicians 

Kvantitativ 

undersök-

ning 

1854 

paramedics 

respond-

erade på 

enkäten 

Enkätstudie SAS 

Ver.9.1, 

SAS´s 

PROC 

SURVEY

REG, 

SAS´s 

PROC 

SURVEY-

LOGISTIC 

MEDEL 

9p 

Shepherd 

& Wild 

(2014) 

Cognitive 

appraisals, 

objectivity and 

coping in 

ambulance 

workers: A pilot 

study 

Kvantitativ 

studie 

45 

paramedics 

i London 

Enkätstudie SPSS HÖG 

11p 

Stassen 

et.al. 

(2013) 

Burnout among 

advanced life 

support 

paramedics in 

Johannesburg, 

South Africa 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

undersök-

ning 

45av 98 

tillfrågade 

paramedics 

respondera

de på 

tillfrågan 

Webbaserad 

enkätstudie 

Replika-

tion av 

Copehagen 

Burnout 

Inventory 

(CBI) 

HÖG 

11p 

 

Streb et.al. 

(2013) 

PTSD in 

paramedics: 

Resiliece and 

sence of 

coherense 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

undersök-

ning 

668 

paramedics 

varade på 

enkäten 

Enkätstudie PDS, RS-

11, SOC-

L9 

HÖG 

12p 

Ward et.al. 

(2006) 

 

 

 

Critical incident 

exposure in 

South African 

emergency 

services 

personell: 

prevalence and 

associated 

mental health 

issues 

Kvantitativ 

tvärsnitts-

undersök-

ning 

1099 av 

3897 

tillfrågade 

svarade på 

enkäten 

Enkätstudie 

med öppna 

frågor 

GHQ-28 HÖG 

11p 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Courtney et.al. (2013) Att undersöka sömnkvaliten hos 

paramedics på glesbygden i 

Australien och även titta på den 

mentala och fysiska 

hälsan/aktiviteten vid skiftarbete. 

En uppenbar risk finns att de 

skiftarbetande paramedics utvecklar 

depression och fatigue med där den 

bakomliggande orsaken är 

sömnsvårigheter. Inga 

köns/åldersskillnader noterades i 

undersökningen. 

Donnely et.al.  (2013) Att skapa ett verktyg för att mäta 

stress 

Resultatet summerades och ett 

mätinstrument skapades för att mäta 

stressupplevelser i arbetet. 

Fleichman et.al. (2011) 

 

Att ta del av tidigare erfarenheter 

i vårdarbetet, att identifiera hinder 

för utbildning och de önskade 

lösningar som finns för träning av 

behandlingsmetoder hos EMT:s 

på landsbygden och centralorter i 

Oregon, USA. 

Ingen skillnad fanns mellan landsbygd 

och storstad i undersökningen. För att 

höja kompetensen önskades mer 

realistiska övningsscenarion för att 

kompensera den låga frekvensen av 

pediatriska larm  

Halpern et.al.(2012) Att studera relationssvårigheter i 

samband med känslomässig stress 

med hypotesen att självkänslan 

ökar i samband med 

copingstrategier och stöd i 

arbetet.  

Självkänslan minskade i samband med 

att personalen inte använde sig av eller 

tog åt sig av copingstrategier och 

skärmade av sig från omgivningen  

Halpern et.al.(2012) Att undersöka två olika sätt att 

upptäcka och hantera känslor efter 

kritiska händelser 

Det är viktigt att identifiera 

känslotillstånd hos paramedics för att 

kontrollera och hantera stressen i deras 

arbete 

Holland (2011) Att undersöka de olika 

copingstrategier som används för 

att hantera negativa upplevelser i 

arbetet som EMS  

Det finns ett samband mellan dåliga 

copingmetoder och stress 

Klasan et.al. (2013) Att identifiera tänkbara faktorer 

för arbetskapaciteten vid 

yrkerelaterad stress och 

livskvalitet hos ambulanspersonal 

i Kroatien 

Bättre organisation och högre 

utbildning skulle förbättra 

arbetskapaciteten och arbetsmiljön för 

ambulanspersonal 

Lammers et.al (2012) Att identifiera felbehandlingar vid 

simulerade stressituationer 

Direkt uppföljning av simulerade 

patientfall visar på minskade 

felbehandlingar relaterat till mer 

erfarenhet i behandlingsmetodiken  

Macnab et.al. (2004) Att identifiera och klassifisera 

risken för stressymtom både på 

arbetet och privat hos 

ambulanspersonal i British 

Columbia Kanada 

I resultatet påvisades inget större behov 

av debriefing efter svåra händelser, 

även sett över en sex månadersperiod. 

Mishra et.al. (2010) 

 

Att undersöka förekomsten av 

stress hos paramedics på Hawaii 

Paramedics har stor risk att drabbas av 

PTSD och tidig upptäckt och 

behandling är essentiell för att klara sig 

från vidare symtomutveckling 

Müller-Leonhardt et.al. 

(2014) 

Att undersöka om ett 

felrapporteringsprogram inom 

flygsäkerhet gå att applicera inom 

sjukvården för förbättrad säkerhet  

För att få en säkrare vård kan CISM 

implementeras med modifiering inom 

sjukvårdens organisation 

Okada et.al. (2005) 

 

 

Att undersöka fysisk och psykisk 

stress hos ambulanspersonal i 

Japan 

Arbetstrivseln är hög men många 

upplever en ökad mental stress och 

utveckling i stresshantering behövs 
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Paterson et.al. (2014) 

 

Att presentera faktorer som bidrar 

till fatigue hos paramedics i 

Australien 

Undersökningen visar 

interventioner/utbildning för att hantera 

fatigue hos ambulanspersonal behövs. 

 

Pirallo et.al. (2012) Att undersöka den demografiska 

skillnaden av sömnsvårigheter 

hos paramedics  i USA 

Det finns en demografisk likhet när det 

gäller sömnproblem hos paramedics 

som är stressrelaterat.  

Shepherd & Wild 

(2014) 

Att undersöka om det finns 

kopplingar mellan 

objektivitet,copingstrategier och 

kognitiva bedömningar hos 

ambulanspersonal 

Resultatet visar att ju effektivare 

copingstrategier ambulanspersonalen 

använde sig av desto säkrare 

bedömningar  gjordes av patienters 

PBT. 

 

Stassen et.al. (2013) 

 

Att undersöka utbredning av 

utbrändhet hos ambulans personal 

i Sydafrika 

I jämförelse med andra länder fanns en 

högre prevalens av utbrändhet hos 

paramedics som arbetade i 

Johannesburg  

Streb et.al.(2013) Att undersöka om det finns en 

koppling mellan SOC och PTSD 

hos ambulanspersonal i Schweiz 

SOC, sense of coherence är 

en metod för att minska 

symtomen vid PTSD hos 

paramedics  

Ward et.al. (2006) Att påvisa att akuta situationer 

kan ge en ökad risk för 

beteendestörningar och mentala 

problem hos ambulanspersonal i 

Sydafrika 

Organisationer måste bli bättre på att 

fånga upp och identifiera personal med 

PTSD-symtom 

 

 

3.1 Resultatrubriker 

Utifrån de 18 artiklar som användes i resultatet har två resultatrubriker hittats, stress, och 

interventioner-copingstrategier.  

 

3.2 Stress 

Stress var ett av de symtom som kunde utlösas när paramedics/ambulanssjuksköterskor var 

inblandande i känslomässiga krissituationer och det fanns klara samband mellan dåliga 

copingstrategier och stressrelaterade symtom (Halpern, Maunder, Schwartz och Gurevich, 

2012a, 2012b; Holland, 2011; Mishra, Goebert, Char, Dukes & Ahmed, 2010; Okada, Ishii, 

Nakata och Nakayama, 2005; Shepard & Wild, 2014; Ward, Lombard och Gwebushe, 2006).  

  

Mishra et.al. (2009) och Okada et.al. (2005) har i sina rapporter tittat på förekomst av stress 

hos Emergency Medical Technicians (EMT) i sina respektive länder. De har i sina 

undersökningar ett frivilligt deltagande av EMT:s som svarat på en anonym enkät, med hög 

svarsprocent (se tabell 2), om sina upplevelser. En motpol i undersökningarna var Mishra 

et.al. (2010) där åldersgruppen 18-24 år var mer utsatta för traumatiska upplevelser och 

därmed mer stressorer. I Okada et.al. (2005) hade däremot den äldre kategorigruppen 
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rapporterat mer mentala och kroppsliga stressymtom. Kontexten i undersökningarna visade 

tydligt en ökad mental stress i arbetet och Mishra et.al. (2010) pekade även på att stress gav 

en ökad risk för en utveckling av PTSD.  

 

Halpern et.al., (2012a, 2012b) går ett steg längre i sina i webbaserade undersökningar som 

skickades till 243 personal inom ambulansverksamhet i Toronto, Kanada. Deras undersökning 

syftade till att se om stress gav ett negativt utryck gällande relationer mot omvärlden. De 

diskuterade även olika sätt att kunna upptäcka och hantera känslor då det var, enligt deras 

förmenande, essentiellt att upptäckta negativa känslotillstånd och minskad självkänsla i tid, 

vilket kunde bryta en negativ spiral mot ökad ohälsa. Dålig självkänsla kopplade de även ihop 

med dåliga eller obefintliga copingstrategier, fakta som även Holland (2011) har kommit fram 

till i sin enkätstudie. Shepard och Wild (2014) menade att en negativ copingstrategi ökade 

stressen och minskade samtidigt den kognitiva bedömningsförmågan hos de 45 stycken 

ambulanspersonal som ambulansstationer i England. I sin slutsats begränsade de sig däremot 

med att studien var retrospektiv och att de tillfrågade kunde ha vaga minnen av de händelser 

de beskrivit.  

 

Fatigue/utbrändhet beskrevs som ett av de långvariga tillstånd där en strategi av behandlingar 

efter ett upplevt trauma för den som varit inblandad i en krissituation hade uteblivit. 

Fatigue/utbrändhet ansågs även vara intimt förknippat med PTSD (Post Traumatic Stress 

Disorder) och är tillsammans med stress och sömnlöshet en del i den symtombild som 

betecknade utveckling av PTSD (Cortney, Francis & Paxton, 2013; Pirallo, Loomis, Levine & 

Woodson, 2012; Stassen, Van Nugteren & Stein, 2012; Streb, Häller & Michael, 2013; Ward 

et.al., 2006).  

 

Cortney et.al. (2013) och Pirallo et.al. (2012) har genom enkätstudier tittat på 

sömnsvårigheter och utveckling av PTSD hos EMT:s i USA och Australien. Resultatet var 

enstämmigt från de båda studierna, på de skilda kontinenterna, att hos de svarande hade 

huvuddelen problem med fatigue och/eller sömnproblem relaterat till stress i sitt yrke. 

Däremot hittade Pirallo et.al. (2012) en skillnad mellan könen där kvinnor rapporterade en 

mindre prevalens av sömnsvårigheter. Cortney et.al. (2010) såg i sin studie ett negativt 

samband mellan fatigue och de som var yngre i den organisation de undersökte. Resultaten 

jämfördes med kontrollgrupper vilket ansågs ha relevans. 
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 I en annan studie av Streb et.al. (2013) bekräftades sambandet ålder och fatigue som en 

negativ faktor men menade att antalet år i yrket inte hade något samband för ökad prevalens 

av fatigue.  

Två enkätundersökningar gjordes i Sydafrika där metoderna skilde sig åt, Stassen et.al. (2013) 

har i sin undersökning endast ett standardiserat formulär, Copenhagen Burnout Inventory 

(CBI) som de kompletterade med egna frågor. Ward et.al. (2006) däremot, har genom tre 

olika standardiserade enkätformulär, The Critical Incident Inventory (CCI), General Health 

Questionnary (GHQ-28), och Event Scale Revised (IES-R). De hade även lagt till två öppna 

frågor för att fylla i eventuella brister i undersökningen.  Båda författargrupperna konstaterade 

dock samstämmigt i sina resultat att det bland ambulanspersonal existerade utbrändhet och 

beteendestörningar vilka de ansåg är en indikation på att arbetsgivarorganisationer måste bli 

bättre på att upptäcka och hantera stressrelaterade symtom hos sin personal.  

 

3.3 Interventioner och copingstrategier 

Att ambulanspersonal kunde behöva använda sig av copingstrategier i samband med 

upplevelser av svåra eller kritiska vårdtillfällen påpekades i ett flertal artiklar (Halpern et al., 

2012; Müller-Leonhardt e.t al., 2013; Ward et.al., 2005). Holland (2011) beskrev i sin studie 

fem olika skadliga copingstrategier som kunde ses hos ambulanspersonal vid upplevelse och 

hantering av traumatisk stress, men även att det fanns positiva copingstrategier som kunde 

användas hos ambulanspersonalen. Endast denna studie jämförde hur ambulanspersonalen, 

vid exponering av kraftig stress, kunde använda sig av positiva eller negativa copingstrategier, 

övriga artiklar identifierar endast de negativa copingstrategier som uppstår vid exponering av 

kraftig stress. 

 

Halpern et.al. (2012) beskrev hur utbildning för identifiering av vilka känslor som kan 

upplevas av ambulanspersonalen i sitt arbete och som i förlängningen kunde hjälpa till att ge 

strategier för att hantera stress på ett mindre negativt sätt, vilket Streb et.al., (2013) också är 

överens om och menar även att utbildning kan ge mer fokus på återhämtning och känsla av 

sammanhang, detta menar båda författargrupperna, kunde ge en ökad förmåga att själva 

hantera och minska risken för skadlig stress vid upplevelse av traumatiska händelser i arbetet. 

Att ambulanspersonal behövde använda sig av copingstrategier i samband med upplevelser av 

svåra eller kritiska vårdtillfällen påpekades i flertalet artiklar (Halpern et al., 2012; Müller-

Leonhardt et.al., 2013; Ward et.al., 2005). Macnab et.al. (2004) hade som enda författare en 
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helt annan uppfattning i sitt resultat att copingstrategier inte var efterfrågat i den studiegrupp 

de undersökte.  

Halpern et al. (2012) beskrev hur utbildning för identifiering av vilka känslor som kunde 

upplevas av ambulanspersonalen i sitt arbete, i förlängningen kunde hjälpa till att ge strategier 

för att hantera stress på ett mindre negativt sätt, även Streb et.al. (2013) menar i sin artikel att 

ambulanspersonal som genomgått utbildning med fokus på återhämtning och känsla av 

sammanhang, kunde ges en ökad förmåga att själva hantera och minska risken för skadlig 

stress vid upplevelse av traumatiska händelser i arbetet. Det fanns ett tydligt samband mellan 

studierna avseende att arbetsgivarorganisationen inte tog sitt ansvar utan de överlät detta 

ansvar till sin personal. Det framkom också att avsaknaden av rutinmässiga interventioner såg 

likadant ut i länder som globalt sett hade en hög utbildningsnivå både i Europa och i 

Nordamerika. Flera gemensamma nämnare fanns i de utvalda artiklarna som handlar om 

behovet av utbilda och identifiera i copingstrategier vid svåra upplevelser för den enskilde 

ambulanspersonalen (Halpern et.al., 2012; Müller-Leonhardt et.al., 2013; Ward et.al., 2005). 

 

Halpern et.al. (2012) använde en metod som beskrevs i deras studie för att välja ut vilka som 

skulle tillfrågas om deltagande i enkätstudien. Det beskrev inte i studien hur många som 

tillfrågades men det presenterade ett svarsantal på 190 paramedics arbetande i Kanada. Svaren 

på studien lämnades per mejl eller online. Macnab et.al. (2003) hade en alternativ svarsmetod 

som de ansåg osäker då respondenterna var tvungna att ringa upp ett telefonnummer för att 

lämna svar i studien. En annan urvalsmetod att samla information till en studie använde sig 

Müller-Leonhardt et.al. (2014) av då de genomförde studien genom att använda ett 

systematiskt urval där 88 anställda på EHC valdes ut att frivilligt delta men menar att de fått 

en anmärkningsvärt låg svarsfrekvens trots det förhållandevis låga deltagarantalet, vilket även 

gällde Ward et.al. (2005), som använde en enkätstudie med öppna frågor där 3897 hade 

möjlighet att delta i studien och endast 1099 stycken respondenter, men trots detta ansågs 

studien trovärdig relaterat till det höga antalet svarande.  

 

Holland (2011) tillfrågade över 500 personer som arbetar inom ambulanssjukvården i Durham 

County, North Carolina om de var villig att delta i en enkätstudie. 183 personer svarade på 

enkäten. Halpern et.al. (2012) tillfrågade EMT.s arbetande i Kanada. 635 personer tillfrågades 

om deltagande men bara 189 av dessa lämnade kompletta svar i enkäten som kunde 

sammanställas till ett resultat. Streb et.al. (2013) presenterade en artikel där man via e-mejl 

eller telefon till ambulanspersonal erbjuds att delta i en enkätstudie. 1363 EMTs som arbetade 
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i Schweiz och en del av det tysktalande Liechtenstein blev erbjudna att frivilligt delta. 

Svarsfrekvensen av dessa 1363 var 49 %. Båda studierna var genomförda av Halpern et.al. 

(2012). Holland (2011) och Ward et.al. (2005)  hade stora urvalsgrupper men en 

förhållandevis låg andel svarande 30 % vilket de ansåg kunde påverka trovärdigheten i 

resultatet. 

 

3.4 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupper och datainsamlingsmetoder vilka 

presenteras i tabell 4 och i löpande text. 

 

Tabell 4. Sammanställning av undersökningsgrupper och insamlingsmetoder för data 

För-

fattare 

Inklusion/exklusions- 

kriterier 

Tillvägagångssätt Urval av 

del-

tagare 

Studiedeltagare 

Courtney 

et.al. 

(2013) 

Inklusion: Frivilligt 

deltagande samt att det 

skulle vara personal som 

arbetade skift (24h). 

Exklusion: Inte angett 

Etisk prövning 

genomfördes innan 

studien. En enkät 

postades till 

deltagarna, alla svar 

avidentifierades.  

Urvalet gjordes från 

organisationen RAV i 

Australien. 

Deltagandet i studien 

var frivilligt.   

Typiskt 

urval 

148 paramedics, 117 

män och 31 kvinnor 

som förväntades 

svara mot 

inklusionskriterierna.  

Donnely 

et.al.  

(2013) 

Inklusion: 

EMS/Paramedic-personal  

Exklusion: Inget angett 

Etisk prövning. Ett 

anonymt 

frågeformulär 

skickades ut via en 

hemsida, 

www.snap.com 

Frivilligt deltagande 

att svara på enkäten.  

Typiskt 

urval 

1663 deltagare 

responderade på 

enkäten 

Fleichman 

et.al. 

(2011) 

 

Inklusions: EMT s som 

deltog i konferensen. 

Exklusion: Ingen känd 

Etiskt tillstånd gavs. 

Det lämnades ut en 

enkät till samtliga 

deltagare vid 

konferens i Oregon. 

Även ett missivi-brev 

bifogades.  

Bekväm-

lighets- 

urval.  

219 EMTs. Ingen 

uppgift och 

könsfördelning i 

urvalsgruppen. 

Halpern 

et.al. 

(2012) 

Inklusion: 906 personer 

som arbetade inom 

ambulanssjukvård.. 

Exklusion: De som inte 

gav fullständiga enkätsvar. 

Etisk prövning 

genomfördes. En 

enkät (kohortstudie) 

administrerades till 

906 stycken 

ambulanspersonal 

som hade informerats 

om studien. 189 

returnerade 

fullvärdiga svar på 

studien. 

Metoden 

beskrivs 

enl 

Halpern 

et.al 

(2011) 

189 deltagare varav 

117 män och 72 

kvinnor. Samtliga 

deltagande 

rekryterades från en 

fortbildningkurs. 
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Halpern 

et.al. 

(2012) 

Inklusion: Paramedics i 

Toronto. Exklusion: Ingen 

känd 

Etiskt godkännande. 

Enkätstudie (TAS-20) 

med fenomenologisk 

ansats som skickades 

till 190 paramedics 

som sedan 

analyserades med 

Spearman´s 

korrelationstest samt 

Chi2 test. (SPSS 17.0) 

Typiskt 

urval 

Rekrytering från ett 

medicinskt 

utbildningsprogram.  

190 paramedics av 

utan tydlig 

könsuppdelning 

deltog i studien. 

Holland 

(2011) 

Inklusion: Paramedics i 

North Carolina 

Exklusion: Tre formulär 

var ofullständiga och togs 

inte med I studien. 

En etisk prövning har 

genomförts. En 

anonym enkätstudie 

erbjöds. En 

pilotstudie 

genomfördes för att 

kontrollera frågornas 

validitet. 

Typiskt 

urval 

183 EMS arbetare 

som erbjöds att 

anonymt delta i 

enkäten.  

Klasan 

et.al. 

(2013) 

Inklusion: 39 läkare 38 

sjuksköterska samt 48 

sjukvårdare. Exklusion: 

Ingen känd. 

En etisk granskning 

har genomförts 

Tvärvetenskaplig 

studie, pågick från 

Maj 2010 till Juli 

2010..  

Bekväm-

lighets-

urval.  

185 deltagare erbjöds 

att frivilligt och 

anonymt delta i en 

enkätstudie. 

Lammers 

et.al 

(2012) 

Inklusion: 45 

ambulansbesättningar i 

Michigan USA. Exklusion: 

Inte angett 

 

 

Etiskt tillstånd 

beviljades från BMC i 

Michigan. 

Kvantitativa och 

kvalitativa metoder 

användes för att tolka 

data från en simulerad 

patientsituationvilka 

sedan tematiserades. 

Tvärvetenskaplig 

observationsstudie/en

kätstudie 

Typiskt 

urval 

45 

ambulansbesättningar 

. Okänd 

könsfördelning. 

Macnab 

et.al. 

(2004) 

Inklusion: Paramedics och 

EMT s som arbetar i 

British Columbia Kanada.  

Exklusion: Inte angett 

En randomiserad 

kontrollerad studie 

som innebar att tre 

olika formulär 

skickades ut.  

Typiskt 

urval 

3166 formulär 

skickades ut. 

Mishra 

et.al. 

(2010) 

 

Inklusion: EMT som 

arbetar inom 

ambulanssjukvården på 

Hawaii.  

Exklusion: Inget angett 

Etiskt godkännande 

från IRB, Hawaii. Ett 

brevutskick till 

tänkbara 

respondenter. Utskick 

skedde i Maj 2007 . 

Även information om 

PTSD skickades ut 

och svar kunde ges 

online eller per brev. 

Typiskt 

urval 

220 blev tillfrågade, 

150 besvarade 

enkäten varav 

 43 % kvinnor. 
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Okada 

et.al. 

(2005) 

 

 

Inklusion: Paramamedics 

och EMT s i Hyogo Japan. 

Exklusion: Inte angett 

 

2017 formulär 

skickades ut till 

EMT:s i Hyogo, 

Japan. Deltagarna 

fick ge anonyma svar.  

Random-

iserat 

urval 

1551 svar på enkäten, 

1541 var män och 10 

var kvinnor. 559 

paramedics och 992 

andra 

sjukvårdspersonal. 

Medelåldern 34,6 år. 

Paterson 

et.al. 

(2014) 

 

Inklusion: Paramedics 

arbetande i Queensland 

Australien. 

Exklusion: Inte angett 

Ett formulär i en 

tvärvetenskaplig 

studie med 

semistrukturerade 

frågor delades ut vid 

ett nationellt 

symposium.  

Bekväm-

lighets 

urval 

49 paramedics. 

Medelåldern var 38 

år och hade 

tjänstgjort 5-10 år. 

Pirallo 

et.al. 

(2012) 

Inklusion: EMT:s i USA 

Exklusion: 260 

respondenter som var 

militärt inkallade eller 

tjänstlediga 

Etisk prövning enl 

AIR. En årlig 

enkätstudie har sedan 

1999 skickats ut till 

EMT:s  i USA vilket 

det gjorts en 

retrospektiv analys 

av. 

System-

atiskt 

urval 

1854 svarande EMT:s 

mellan åren 1999 och 

2006  

Shepherd 

& Wild 

(2014) 

Inklusion: EMT: s som 

arbetar på ambulansen i 

London. 

Exklusion: Inte angett 

Etisk prövning från 

etisk kommitté i 

Lewisham. En 

information om 

studien och dess 

frivillighet 

informeras om via en 

poster. De som visade 

intresse att delta fick 

ett formulär som 

sedan analyserades 

enligt SPSS: 

Konse-

kutivt 

urval 

45 stycken EMT s 

som arbetade på 

ambulansen i 

London. Deltog 

gjorde 14 kvinnor 

och 31 män och 

medelåldern var 37 

år. 

Stassen 

et.al. 

(2013) 

 

Inklusion: Endast ALS- 

paramedics som arbetade i 

Sydafrika. 

Exklusion: De som inte 

svarade inom tidramen för  

studien 

Etisk prövning 

genomfördes. 

Tvärvetenskaplig 

webbaserad 

enkätstudie där data 

analyserades 

deskriptivt och SPSS 

användes som analys. 

Typiskt 

urval 

45 ALS paramedics. 

Streb et.al. 

(2013) 

Inklusion:Alla paramedics 

under utbildning eller som 

var utexaminerade 

paramedics.  

Exklusion: Frivillig 

personal samt akutläkare. 

Etisk kommitté i 

Basel godkände 

studien. Resultatet 

från frågeformuläret i 

en tvärvetenskaplig 

studie 

sammanställdes och 

analyserades med 

SPSS 16.0 

Typiskt 

urval 

668 paramedics, 210 

kvinnor och 447 män. 

Medelålder 36,6 år. 

Yrkeserfarenhet 10,6 

år. 
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3.5 Kvalitetsgranskning 

Hos de arton artiklar som granskades saknade tre stycken (Macnab et.al. 2004; Okada et.al. 

2005 och Paterson et.al. 2014) ett etiskt godkännande för studien i artikeln. Metoderna är i 

artiklarna beskrivna på ett korrekt och utförligt sätt. Deltagare i studierna har garanterats 

anonymitet och frivillighet i enlighet med vetenskapliga metoder. Däremot finns inte 

uppgifter om att de i ett senare skede kunde avsäga sig ett deltagande närhelst de önskade. 

Inklusionskriterier finns i alla de arton studier som granskats men endast 38 % (n=7) har 

angett någon form av exklusionskriterie för studien (Halpern et.al., 2012; Holland, 2011; 

Klasan et.al.,2012; Pirallo et.al., 2012; Stassen et.al., 2013; Streb et.al., 2013; Ward et.al. 

2006).  

 

De instrument som har använts i studierna har varit validerade, vetenskaplig granskats innan 

studierna och Holland (2011) gjorde även en förstudie för att stärka validiteten i sin studie. 

Svarsprocenten i studierna varierade kraftigt från 13, 6 % till 98 % oberoende på hur stora 

studierna var och tre studier angav ingen svarsprocent alls (Macnab et.al., 2004; Paterson 

et.al., 2014; Shepherd & Wild 2014). I fråga om de urval som gjorts i studierna har de riktat 

sina val mot specifika yrkesgrupper, Paramedics och EMT:s. Endast en av de utvalda 

artiklarna, Müller-Leonhardt et.al. (2014) har gjort sin undersökning i annan miljö men 

handlar även den om sjukvårdspersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ward et.al. 

(2006) 

Inklusion: Organisationer 

som var villiga att ingå i 

undersökningen 

Exklusion: Organisationer 

som inte svarade på 

förfrågan 

Etisk granskning 

gjordes. 

Tvärvetenskaplig 

epidemiologisk 

studie. Ett anonymt 

frågeformulär delades 

ut där deltagandet var 

frivilligt.   

Random-

iserat 

urval på 

flera 

arbets-

platser i 

Syd-

afrika. 

1099 kompletta 

frågeformulär inkom 

för analys. 931 var 

män och 158 var 

kvinnor. Medelåldern 

32,8 år. 
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4. Resultatdiskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av denna studie visade att det i de flesta fall saknades en strategi för att möta den 

yrkesrelaterade stress som paramedics/ambulanssjuksköterskor utsattes för. PTSD anges som 

en långvarig konsekvens där stress, fatigue/sömnlöshet och depression ingår som faktorer i 

ohälsa vilket kan fortgå under en längre tid. För att kunna upptäcka och undvika symtom på 

stress behövs mer preventiva interventioner och uppföljningar före eller i direkt anslutning till 

en kritisk händelse. De behövs mer forskning i ämnet och fåtalet artiklar visar på förslag 

angående mer djupgående hjälpmedel för att hantera stress och stressrelaterade sjukdomar.  

 

4.2 Stress 

Denna studie visar att stress är ett vanligt förekommande symtom globalt hos 

paramedics/ambulanssjuksköterskor. Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011)  har med sin 

studie visat att ambulanspersonal, oberoende av yrkeserfarenhet, får vid akutuppdrag en 

pulsökning och att vid uppdrag som rör barn sågs ytterligare stegring av pulsaktiviteten. I 

yrket möts de av traumatiska upplevelser som kan vara svåra att hantera och de potentiella 

händelser som kan utlösa stress är bl. a. trauman med barn, svåra brännskador eller att en 

kollega skadas allvarligt i en händelse (Holland, 2011; Mishra et.al., 2010). Holland (2011) 

menade dessutom att det fanns ett intimt samband mellan stress efter traumatiska upplevelser 

och dåliga copingmetoder.    

 

I Sydafrika är det, enligt Stassen et.al., (2013), en upp till fem gånger högre prevalens av 

våldsamma dödsfall än i övriga världen, vilket är den andra vanligaste orsaken till död, en 

stark bidragande faktor till stressorer hos den personal som vistas i den miljön. Okända 

våldsamma miljöer är starkt bidragande faktorer till stress, fakta som även Cottrell et.al. 

(2014) har kommit fram till. I de artiklar som granskats finns inga skillnader mellan könen 

nämnda angående stress, dock kunde Streb et.al. (2013), i sin undersökning, konstatera att 

kvinnor hade en delvis större flexibilitetsförmåga vad gällde stress, men de ansåg samtidigt att 

skillnaden var så liten att den saknade signifikans i praktiken.  
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Det visade sig också, enligt Lammers et.al. (2012), att vårdpersonal ofta gjorde fel i beräkning 

av läkemedel under stress, vilket de undersökte genom att simulera situationer med kritiska 

patienter i ogynnsam miljö. De ”recept” de angav i sin undersökning inkluderade hjälpmedel 

såsom beräkningskort för läkemedel eller andra beslutstöd som hjälp för minnet i stressiga 

situationer. Även Kaufmann, Laschat och Wappler (2012) visar i sin systematiska analys, att 

vård av svårt sjuka barn i en stressig situation kan resultera i feldosering vid 

läkemedelsadministrering, vilket ger en samstämmighet i studierna. De anser även att 

utbildning är en viktig nyckel till minskade felbehandlingar. Gentil et.al. (2008) har 

uppfattningen om att det är de preventiva utbildningsstrategierna som är nyckeln till minskad 

stress, och då inte den formella utbildningen, utan en mer specifik stresshanteringsutbildning.  

 

Fatigue och utbrändhet ansågs vara ett resultat av sömnlöshet orsakat av traumatiska och 

stressande händelser i yrket. Skiftande arbetstider med dag och nattarbete, där snabba 

utryckningar till svårt sjuka patienter under olika tider av dygnet, var även det en utlösande 

faktor och hos den personal som inte har fungerande organisatoriska hjälpstrategier visade det 

sig att de utvecklar PTSD om de inte fick hjälp att hantera sin ”ryggsäck” av händelser 

(Courtney et.al., (2013); Paterson et.al., (2014). Det visar sig även att fatigue och utbrändhet 

kan kopplas till påverkan av det fysiologiska systemet, vilket i sin tur bidrar till att det finns 

risk för en allvarligt eskalerande sjukdomsbild (Rosmond et.al., 1998).  

 

Donnely och Bennet (2013) visade också i sin artikel att det inte var de stora traumana med 

många skadade människor som skapar ett begynnande PTSD hos personal, utan de små 

vardagshändelserna som lades på hög i minnet för att sedan påverka personen i fråga. Mishra 

et.al. (2010) och Hegg-Deloy et.al. (2014) menar samstämmigt att en tidig upptäckt och terapi 

för att undvika utveckling av PTSD är nödvändigt för att identifiera den personal som är i 

riskzonen. Hegg-Deloy et.al. (2014) anser dessutom att arbetsgivare inom prehospitala 

organisationer inte verkar ha någon form av program eller behandlingsriktlinjer som anses 

nödvändiga för prevention av PTSD, vilket gör att ämnet måste studeras och upplysas mer 

om.  

 

 

 

 

 



21 

 

4.3 Intervention och copingstrategier 

I flera av de artiklar som granskats beskrevs hur ambulanspersonal mötte och hanterade 

allvarliga situationer. Det belystes att strategier för coping vid traumatiska upplevelser skulle 

kunna vara en fungerande metod för personal, som arbetar inom ambulanssjukvård, att 

hantera sina egna upplevelser (Macnab etal., 2004; Mishra et.al., 2010). Bristen på 

copingstrategi kunde ge symtom på känslomässig avtrubbning, brist på medkänsla och även 

aggression (Halpern et.al., 2012). Detta konstaterar även Skogstad et.al. (2013) i sin artikel 

om arbetsrelaterad stress. 

Seid et.al (2012) och Nordén et.al. (2013) vidimerar Klasan et.al. (2012) och stärker teorin i 

sina undersökningar, om att arbetande inom ambulanssjukvård upplevde en känsla av 

frustration på grund av otillräcklig coping, vilket resulterade i försämrad arbetskapacitet och i 

förlängningen försämrad vårdkvalitet för de patienter som ska tas om hand.  

 

Simulerade övningar har visat sig kunna sänka stresströskeln hos ambulansarbetande 

personal. Detta utgör en grund för ett mer professionellt omhändertagande i prehospital miljö 

(Lammers et.al., 2012; Avraham, Goldblatt & Yafe, 2014). Bury, Prunty och Sharpe. (2008) 

visar i sitt resultat att med en grundlig utbildning, har de insatta medicinska behandlingarna 

prehospitalt ökat för patienter med allvarliga medicinska problem och förbättrat status hos 

patienten, detta resultat kan även styrkas i Gentil, Ramos och Whitaker (2008):s 

undersökning. Williams (2012) menar också att en riktning mot en utökad förståelse för 

utbildning mot känsloarbete, som uppkommer vid mötet med patient eller anhöriga, är en 

viktig del i utbildningen för de pedagoger som utbildar ambulanssjuksköterskor i dag.   

 

Studierna är utförda i olika länder och påvisar också en skillnad i utbildningsnivå på 

arbetande personal, detta indikerar att en lägre utbildningsnivå kan ge sämre förmåga att 

applicera copingstrategier hos den enskilde arbetstagaren (Stassen et al., 2013; Straka et.al., 

2013; Ward et al., 2005; Williams, 2012). Shepard och Wild (2014), har i sin artikel pekat på 

att de som vid ett uppdrag kunde relatera till och göra en preevaluering av uppdraget, byggt på 

erfarenhet, var mindre stressade än sina kollegor och uppvisade ett större lugn. De påpekade 

däremot att studien hade sina begränsningar, då det inte finns något verktyg som gör att 

studien hade validitet. Den var retrospektiv och skedde inte i direkt anslutning till uppdragen 

så minnet hos den tillfrågade kunde ha bleknat.  
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Müller-Leonhardt et.al. (2014) undersökte om ett rapporteringssysystem CISM (Critical 

Incident Stress Management) från den kommersiella flygtrafiken, kunde överföras till 

sjukvårdsvärlden för att uppmärksamma när risk för illabefinnande uppstår hos personalen, 

CISM är ett omfattande kamratstödjarprogram och nämns även i Okada et.al (2005) artikel 

som ett verktyg för stresshantering men att det inte var accepterat i Japan. CISM är, 

tillsammans med preventiv utbildning, en av få interventioner som nämns i de utvalda 

artiklarna i resultatet. 

 

Haugen, Evces & Weiss (2012) hittade i en Systematisk Review- undersökning i sitt resultat 

två (2) artiklar av 845 undersökta som behandlade PTSD och interventioner för behandling 

efter en händelse som repondenterna varit med om. Detta och andra artiklar, vilka behandlar 

ämnet, stärker ytterligare teorin att det är sparsamt med kunskap om interventioner och att det 

bör studeras vidare genom större RCT-studier.   

 

5. Metoddiskussion 

Studien som författarna genomfört är en litteraturstudie och den har analyserats i linje med de 

kriterier som används vid systematisk litteraturstudie. Utifrån den kvalitetsvärdering som 

gjordes utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) kan det konstateras att artiklarna håller 

en medelhög till hög kvalitet. De artiklar som fått lägst rankning enligt ovanstående har saknat 

etiska godkännanden och haft oklara eller obefintliga frågeställningar. Resultaten från 

undersökningarna är dock klart redogjorda för och är samstämmiga med resultatet i vår studie.  

 

Att välja att göra en litteraturstudie innebär en risk att relevant information försvinner under 

studiens gång. Litteraturstudien har genomförts med artiklar som är daterade från år 2004 men 

de flesta artiklar är daterade från år 2009 eller nyare vilket indikerar att det publiceras ny 

forskning om stress, stressymtom och copingstrategier. Att litteraturstudien genomförs med 

dessa artiklar kan ge en något högre trovärdighet eftersom det bygger på den nyaste 

forskningen. I värderingen av de arton artiklarna framkom att ca en tredjedel av artiklarna inte 

hade någon form av exklusionskriterier. Detta måste anses vara en svaghet då det inte framgår 

med klarhet varför eller vilka som inte varit med i studierna och hur de i så fall sagt ifrån sig 

ett deltagande.  
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Etisk granskning är inte gjorts i tre artiklar (Macnab et.al., (2004); Okada et.al., (2005) och 

Paterson et.al., (2014). Frågan är då om de stora studier det handlar om, inte har ansökt om 

etiskt tillstånd eller om det glömts bort att tas med i artikeln. Ett beslut togs att de studier som 

saknade etiskt tillstånd i artiklarna ändå skulle anses relevanta. Det var omfattande 

studiegrupper som undersökts och intressanta att studera då studierna omfattade olika folkslag 

globalt.  

 

Den studie som uppvisade lägst svarsprocent (13,6 %) var Donnely et.al., (2013). Den studien 

var däremot en av de större studierna och hade en respons på 1663 insända enkäter, vilket 

måste anses ha en stor genomslagskraft i resultatet för att mäta reliabilitet, validitet och 

överförbarhet. Författarna av studien har valt att bara använda artiklar av kvantitativt slag och 

har under processen förkastat fyra kvalitativa artiklar. Det har endast använts artiklar i fulltext 

vilket kan innebära att när artiklarna analyserades kan eventuell betydelsefull forskning inte 

ha uppmärksammats i processen. Studien kan i sig även ha brister då de granskade artiklarna 

tagits ut på engelska och det faktum att engelska inte är författarnas huvudspråk. Vidare har 

författarna kritiskt granskat samtliga artiklar som presenteras enligt de kriterier som används 

vid en systematisk litteraturstudie. Detta borde ge studien ett mer vetenskapligt och trovärdigt 

resultat.  

 

De studier som användes är genomförda i olika delar av världen men ambulanspersonal i 

dessa länder bedöms ha liknande utbildning som ambulanssjuksköterskor i Sverige.  Dock 

med differentierade steg i utbildningsnivån och behörighet att utföra omvårdnadshandlingar i 

ambulans. Att de studier som tagits fram då har global anknytning med entydighet i resultaten 

stärker de teser om avsaknad av preventiva interventioner för stresshantering som kommit 

fram, vilket ytterligare ökar reliabiliteten i denna studie. 
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6. Allmän diskussion 

Trots att Lazarus och Folkman (1984) redan för trettio år sedan tog fram en 

stresshanteringsmodell som visade att stress uppkommer vid speciella händelser och belastar 

individen psykiskt verkar inte forskningen kommit längre vad avser preventiva interventioner 

för stresshantering. Många artiklar redovisar instrument för att mäta PTSD, fatigue eller andra 

effekter av stress efter en händelse den drabbade varit med om, men endast ett fåtal påtalar 

vikten av den preventiva delen av en copingstrategi för de känslomässiga stressituationer 

ambulanssjuksköterskan kan råka ut för.   

 

Utan att ha vetenskapligt belägg för påståendet, undrar författarna om ”machokulturen”, vi 

själva varit med om inom ambulansverksamheten, kan ha del i att preventiva interventioner 

för stresshantering inte existerar eller är obefintligt i verksamheten idag. Det verkar som om 

det är en forskning som tagit fart under de senaste åren och inte fått genomgående slagkraft i 

de prehospitala verksamheterna.  

 

Det nämns i bl. a. Ross et.al. (2011) att utbildning med simulerade patientfall är en faktor som 

har en dämpande effekt på stress men enligt vårt förmenande är det framför allt när det gäller 

larm på svårt sjuka barn som utbildning inte är tillräckligt, detta relaterar vi till de få uppdrag 

med svårt sjuka barn som vi upplevt och den erfarenhetsmässiga brist som därigenom uppstår.  

 

Den modell (CISM) som den civila flygfarten har antagit, där kamratstöd utgör grunden, 

skulle kunna vara ett grundläggande koncept vad gäller stress inom den prehospitala 

sjukvården.  

Ambulansen i Uppsala Läns Landsting har sedan ett par år ett mentorssystem, där nya 

sjuksköterskor tas om hand av erfarna kollegor, både vad gäller den medicinska behandlingen 

av patienter i ambulans och när det gäller utryckningskörning. Dessa båda segment har visat 

sig ha en hög stressfaktor i arbetsmiljön för de nyanställda och mentorskap är en uppskattad 

hjälp att komma in i yrket. Mentorskap måste därför framhållas vara ett steg i rätt riktning då 

de erfarna sjuksköterskorna därigenom kan dela med sig av de erfarenheter de har och även 

den erfarenheten de kan bistå med när det ”hettar” till.  
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Forskningsetik innebär de facto att de respondenter som deltar i undersökningarna skall kunna 

skydda sin integritet. Att delta i undersökningar innebär att känsliga ämnen tas upp, som kan 

vara av privat karaktär, men med de garantier som följer med studierna om anonymitet och 

frivillighet, anser vi att aktivt, anonymt deltagande är betydelsefullt för forskning i personliga 

ämnesområden som till exempel uppfattningen om hur en person känner sig och reagerar för 

olika händelser.  

 

6.1 Kliniska implikationer 

Denna studie ger förslag på att regelbunden träning i hantering av läkemedel och medicinsk 

utrustning är viktiga interventioner för att öka kunskaperna och ge ett trygghetsstöd för 

ambulanssjuksköterskan. Beslutsstöd i form av enkla doseringskort och täta övningar med  

SIM-man-docka kan vara lämpliga hjälpmedel/moment för att höja beredskapen och göra det 

lättare att hantera stress. Ett annat exempel är kamratstödjande funktioner som t.ex. CISM, 

(Critical Incident Stress Management, se tabell 3.), vilket skulle kunna ge en öppnare 

atmosfär i det dagliga arbetet.  

 

6.2 Fortsatta studier 

Mer forskning behöver initieras för att få fram lämpliga preventiva interventioner i 

stresshantering. Ett förslag är kvasi-experimentella intervjustudier där deltagare erbjuds 

strukturerat kamratstöd vilket jämförs mot en kontrollgrupp. Mätning i studien sker då 

förslagsvis före utbildning och efter ett förbestämt tidsintervall.  

 

6.3 Slutsats 

Att ambulanssjuksköterskan i sitt arbete upplever stress och är tvungen att hantera den är ett 

faktum. För att komma åt detta problem behövs både engagemang och preventiva strategier 

av arbetsgivare för att stötta ambulanssjuksköterskan i hanteringen av stressupplevda 

situationer.  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

7. REFERENSER 

 

Avraham, N., Goldblatt, H. &Yafe, E. (2014). Paramedics´ Experiences and Coping 

Strategies When Encountering Critical Incidents. Qualitative Health Research 24(2), 

194-208. doi:10.1177/1049732313519867 

 

Bury, G., Prunty, H., Egan, M. & Sharpe, B. (2008). Experience of prehospital emergency 

care practitioners in Ireland. Emergency Medicine Journal 25, 450-454. 

doi:10.1136/emj.2007.052910 

 

Cotrell, E.K. O`Brien, K. Curry, M. Meckler, G.D. Engle, P.P Jui, J. Summers, C. Lambert, 

W. & Guise, J-M. Understanding safety in prehopital emergency medical services for 

children. Prehospital Emergency Care. doi: 10.3109/10903127.2013.869640 

 

Courtney, J.A., Francis, A.J.P. & Paxton., S.J. (2013). Caring for the Country: Fatigue, Sleep 

and Mental Health in Australian Rural Paramedic Shiftworkers. Journal of Community 

Health 38, 178-186. doi:10.1007/s10900-012-9599-z. 

 

Cushman, J.T., Fairbanks, R.J., O´Gara, K.G., Crittenden, C.N., Pennington, E.C.,  

 Wilson, M.A., Chin, N.P. & Shah, M.N. (2010). Ambulance Personnel Perceptions of 

Near Misses and Adverse Events in Pediatric Patients. Prehospital Emergency 

Care14(4), 477-484. doi:10.3109/10903127.2010.497901  

 

Donnelly, E.A. & Bennett, M. (2013). Development of a Critical Incident Stress Inventory for 

the Emergency Medical Services. Traumatology doi:10.1177/1534765613496646. 

 

Falk, A-C. & Lindström, V. (2012). Prehospital Interventions in Children with a Severe 

Traumatic Brain Injury. Emergency Medicine 2(8). doi:10.4172/2165-7548.1000129. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Natur & Kultur, 

Stockholm.  

Gentil, R.C., Ramos, L. H. & Whitaker, I.Y. Nurses training in prehospital care (2008) The 

Revista Latino-Americana de Enfermagem. marco-abril;16(2), 192-197 



27 

 

Gunnarsson, L-G. (2001). Onda cirklar av stress och oro kan ta sig uttryck i kroppsliga 

symtom. Läkartidningen 51-52(98). 

Gunnarsson, B.M. & Warrén Stomberg, M. (2009). Factors influencing decision making 

among ambulance nurses in emergency care situations. International Emergency 

Nursing 17(2), 83-89.  

Halpern, J., Maunder, R. G., Schwartz, B. & Gurevich, M. (2012). Attachement Insecurety, 

Resonses to Critical Incident Distress, and Current Emotional Symtoms in Ambulance 

Workers. Stress and Health 28, 51-60. doi: 10.1002/smi. 1401. 

Halpern, J., Maunder, R. G., Schwartz, B. & Gurevich, M. (2012). Identifying, Describing, 

and Expressing Emotions After Critical Incident in Paramedics. Journal of Traumatic 

stress 25, 111-114. doi:10.1002/jts.21662 

Haugen, P.T., Evces, M. & Weiss, D.S. (2012). Treating posttraumatic stress disorder in first 

responders: A systematic review. Clinical Psychology Review 32, 370-380. 

doi:10.1016/j.cpr.2012.04.001  

Hegg-Deloy, S., Brassard, P., Jauvin, N., Prairie, J., Larouche, D., Poirier, P., Tremblay, A. & 

Corbeil, P. (2014). Current state of knowledge of post-traumatic stress, sleeping 

problems, obesity and cardiovascular disease in paramedics. Emergency Medicine 

Journal 31, 242-247. doi:10.1136/emermed-2012-201672   

Holland, M. (2011). The Dangers of Detrimental Coping in Emergency Medical Services. 

Prehospital Emergency Care 15, 331-337. doi:10.3109/10903127.2011.561406.  

http://akademiska.amb.interactit.se/User/Material/bruksanvisningar/PM%20Utbildningskrav

%20-%202011.pdf  Hämtad januari 2014. 

 http://www.codex.vr.se Hämtad april 2014. 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf 

 Hämtad februari 2014. 

http://akademiska.amb.interactit.se/User/Material/bruksanvisningar/PM%20Utbildningskrav%20-%202011.pdf
http://akademiska.amb.interactit.se/User/Material/bruksanvisningar/PM%20Utbildningskrav%20-%202011.pdf
http://www.codex.vr.se/
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf


28 

 

Jewkes, F. (2001) Prehospital emergency care for children. Archives of disease in childhood      

84(2), 103-105.  

Karlsson, K., Niemelä, P. & Jonsson, A. (2011). Heart rate as a Marker of Stress in 

Ambulance personnel: A Pilote Study of the Body´s Response To the Ambulance Alarm. 

Prehospital and Disaster Medicine 26, 21-26. doi:10.1017/S1049023X10000129 

Kaufmann, J., Laschat, M. & Wappler (2012). Medication Errors in Pediatric Emergencies. 

Deutsches Ärzteblatt International109(38), 609-616. 

Klasan, A., Madzarac, G., Milosevic, M., Mustajbegovic, J. & Keleuva, K. (2013). Predictors 

of lower work abilityamong emergency medicine employees: The Croatian experience. 

Emergency Journal 30, 275-279. doi:10.1136/emermed-2011-200780. 

Lammers, R., Byrwa, M. & Fales, W. (2012). Root Causes of Errors in a Simulated 

Prehospital Pedriatic Emergency. Academic Emergency Medicine 19, 37-47 

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer 

Publishing.  

Levi, M.S, Borne, R.F., (2002). A review of chemical agents in the pharmacotherapy of 

addiction. Current medicinal chemistry. DOI:doi.org/10.2174/0929867023368980 

 

Macnab, A., Sun, C. & Lowe, J. (2003). Randomized, Controlled Trial of Three Levels of 

Critical Incident Stress Intervention. Prehospital DisasterMedicine 18(4), 367-371. 

Mishra, D., Goebert, D., Char, E., Dukes P. & Ahmed I. (2010). Trauma exposure and 

symptom of post-traumatic stress disorder in emergency medical services personell in 

Hawaii. Emergency Medicine Journal 27, 708-711. doi:10.1136/emj.2009.080622. 

Müller-Leonhardt, A., Mitchell, S.G., Vogt, J. & Schürman, T. (2014). Critical Incident Stress 

Management (CISM) in complex systems: Cultural adaption and safety impacts in 

healthcare. Accident Analysis and Prevention 68, 172-180. 

doi:10.1016j.aap.2013.12.018 

http://dx.doi.org/10.2174/0929867023368980


29 

 

Nordén, C., Hult, K. & Engström, Å. (2014). Ambulance nurses´experiences of nursing 

critically ill and injured children: A difficult aspect of ambulance nursing care. 

International Emergency nursing 22, 75-80. doi:10.116/j.ienj.2013.04.003 

Okada, N., Ishii, N., Nakata, M. &Nakayama. (2005). Occupationel Stress among Japanese 

Emergency Medical Technicians: Hyogo Prefecture. Prehospital Disaster Medicine 

20(2), 115-121 

O´Keeffe, C., Mason, S., Bradburn, M. & Iheozor-Ejiofor, Z. (2011) A community 

intervention trial to evaluate emergency care practitioners in the management of 

children. Archives of Disease in Childhood  96, 658-663. Doi:10.1136/adc.2010.201889 

Paterson, J. L., Sofianopoulos, S. &Williams (2014). What paramedics think about when they 

think about fatigue: Contributing factors. Emergency Medicine Australasia 26, 139-144. 

doi:10.1111/1742-6723.12216 

Pirallo, R.G., Loomis C. C., Levine, R. & Woodson B.T. (2012). Sleep Breath 16, 149-162. 

doi:10.1007/s11325-010-0467-8 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012). Hämtad 7 januari 2014  

http://ambssk.se/images/dokument/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf 

Rosmond, R., Dallman, MF. & Björntorp, P. (1998). Stress-Related Cortisol Secretion in 

Men: Relationships with Abdominal Obesity and Endocrine, Metabolic and 

Hemodynamic Abnormalities. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 

83(6) 

Ross, J.C., Trainor, J.L., Eppich,J. & Adler, M.D. Impact of Simulation Training on Time to 

Initiation of Cardiopulmonary Resuscitation for First-Year Pediatrics Residents. 

doi.org/10.4300/JGME-D-12-00343.1 

 

Seid, T., Ramaiah, R. & Grabinsky, A. (2012). Pre-hospital care of pediatric patients with 

trauma. International Journal of Critical Illness & Injury Science 2(3), 114-120. 

doi:10.4103/2229-5151.100887 

http://ambssk.se/images/dokument/ras_komp_beskr_ambssk2012.pdf
http://dx.doi.org/10.4300/JGME-D-12-00343.1


30 

 

Shepherd, L. & Wild, J. (2014). Cognitive appraisals, objectivity and coping in ambulance 

workers: a pilot study. Emergency Medicine Journal 31(1), 41-44. 

doi:10.1136/emermed-2011-200511 

 

Skogstad, M., Skorstad, M., Lie, A., Conradi, H.S. & Weisæth, L. (2013). Work-related post-

traumatik stress disorder. Occupational Medicine 63(3), 175-182. 

doi:10.1093/occmed/kqt003  

 

SOFS, 2005:24 Hämtad 20 april 2014 

 

Stassen, W., Van Nugteren, B. & Stein (2013). Burnout among advanced life support 

paramedics in Johannesburg, South Africa. Emergency Medicine Journal 30, 331-333. 

doi:10.1136/emermed-2011-2000920. 

 

Streb, M., Häller, P. & Michael, T. (2013). PTSD in Paramedics: Resilience and Sense of 

Coherence. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 

doi:10.1017/S1352465813000337 

 

Straka, K.L., Ambrose, H.L., Burkett,M., Capan, M., Flook, D., Evangelista, T., … Thornton, 

M. (2013). The Impact and Perception of Nursing Certification in Pediatric Nursing. 

Journal of Pediatric Nursing doi:10.1016/j.pedn.2013.10.010  

 

Sundström, B.W. & Dahlberg, K. (2012). Being Prepared for the Unprepared: A 

Phenomenology Field Study of Swedish Prehospital Care. Journal of Emergency 

Nursing 38, 571-7. doi:10.1016/j-jen.2011.09.003 

 

Svensson, A., & Fridlund, B. (2008). Experiences of and actions towards worries among 

ambulance nurses in their professional life: A critical incident study. International 

Emergency Nursing, 16, 35-42. 

Suserud, B-O. & Svensson, L. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm; Liber AB. 



31 

 

Ward, C. L., Lombard, C. J. & Gwebushe, N. (2006) Critical incident exposure in South 

African emergency services personnel: prevalence and associated mental health issues. 

Emergency Medicine Journal.  23, 226-231. doi:10.1136/emj.2005.025908 

Williams, A. (2012). Emotion work in paramedic practice: The implications for nurse 

educators. Nurse Education Today 32, 368-372. doi:10.1016/j.nedt.2011.05.008 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan  

         forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 

Åkerstedt,T. & Theorell,T. (2002). 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.51637.1321973052!/sfr302_su.pdf . Hämtad april 2014. 

 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.51637.1321973052!/sfr302_su.pdf

